
  
Broj: SuE-DVjT-8/2016 
Zagreb, 29. ožujka 2016. 
 
  Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac 
dr. Miroslav Šeparović, saziva 8. sjednicu Vijeća za 30. ožujka 2016. (srijeda) 
nakon sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama i predlaže sljedeći   

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-7/2016) održane 15. ožujka 2016. 
 

II. 
 

  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela V. 
B., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 78/16-4 od 8. ožujka 
2016. i rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: Kv I-9/16-7 (K-18/15) od 15. 
veljače 2016., istaknute povrede članaka 22., 25., 28. i 29. Ustava te članka 16. 
Ustava kao i članak 5. stavak 1. Konvencije, kazneni postupak, kazneno djelo iz 
članka 110. u vezi s člankom 34. KZ-a - produljenje istražnog zatvora iz osnove u 
članku 123. stavku 1. točki 3. ZKP-a. 
(U-III-1281/2016) 
 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
R. iz Z., kojeg zastupa V. Lj., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Lj. i V. iz .,  protiv 
rješenja vijeća Županijskog suda u Splitu broj: Kv-II-79/16 od 15. ožujka 2016., 
kazneni - istražni zatvor - (prvo) određivanje prije podizanja optužnice, po osnovama 
iz članka 123. stavka 1. točaka 2. i 3. ZKP-a/08., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 16., 22., 25., 28. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članaka 5. i 
6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 
(U-III-1353/2016) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. Č., 
iz V., protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 3 Kir-96/16-4, 6 Kv II-36/16-
3 od 3. ožujka 2016., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni postupa, istražni zatvor - produljenje istražnog zatvora prije 
podizanja optužnice po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a. 
(U-III-1381/2016) 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                   dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r. 


